Tukholma - kaupunkilomailijan pohjoinen helmi
Tukholma, Ruotsin pääkaupunki ja Pohjoismaiden suurin kaupunki, on tunnettu koreista
merimaisemista, historiallisista nähtävyyksistä sekä muodista ja designista. Kaupunki on
rakennettu 14 saarelle, joita yhdistää 56 siltaa, ja kaupungin edustalla avautuu Tukholman
saaristo, jossa on 24 000 saarta.
Tukholma on täynnä historiaa, mutta samalla sen sopii täydellisesti urbaania
kaupunkikulttuuria ja laadukkaita ostoksia arvostavalle modernille matkailijalle. Kaupunki
tarjoaa jotakin jokaiseen makuun; pelkästään museoita Tukholmassa on yli 70. Tekemistä ja
nähtävää on lapsiperheille, kulttuuriharrastajille, kulinaristeille ja shoppailijoille.

Tukholman vuodenajat
Tukholma on kaunis kaikkina vuodenaikoina, mutta erityisen mukavaa sinne on matkustaa
myöhään keväällä tai alkukesästä, kun ilmat ovat lämmenneet mutta turistisesonki on vasta
aluillaan. Satumaista viehätystä kaupungissa on myös joulun aikaan, kun historialliset kadut
koristellaan lämpimin valoin ja lähes joka ikkunassa loistavat kynttilät ja tähdet.
Kesät ovat Tukholmassa lämpimiä ja talvet leutoja. Kylmintä on tammihelmikuussa, jolloin
pakkasta on keskimäärin pari astetta. Tuulisessa rannikkokaupungissa myös talvimyrskyt
saattavat yllättää. Lämpimimmät kuukaudet osuvat kesä, heinä ja elokuulle, jolloin lämpötilat
nousevat reippaasti yli 20 asteeseen. Syksyisin kaupungin puistojen vanhan lehtipuut
loistavat upeissa väreissä, keväisin taas kirsikkapuut kukkivat Kungsträdgårdenissa aivan
kaupungin ytimessä.

Ostoksille pohjoiseen, etelään ja vanhaankaupunkiin
Tukholmassa on valtavasti nähtävää ja koettavaa. Tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat
Kuninkaanlinna, Djurgårdenin museot ja huvipuisto sekä Drottningholmin palatsi. Toisenlaisen
Tukholman voi kokea vierailemalla muuallakin: kaupungissa on esimerkiksi puistoja,
kylpylöitä, taidegallerioita ja lukuisia huippuravintoloita.
Monen Tukholmankävijän matka alkaa Stadsholmenin saarelta viehättävästä keskiaikaisesta
vanhastakaupungista, Gamla stanista, josta matka jatkuu luontevasti Norrmalmin suuntaan
Sergelin torille ja Tukholman pääostoskadun Drottninggatanin kupeeseen. Ostosparatiisi
jatkuu muotiputiikkien putiikkien ja ketjuliikkeiden nauhana pohjoiseen Östermalmin
hienostokaupunginosaan. Eteläänkin kannattaa ehdottomasti suunnistaa hyvien ostosten
perässä: Södermalmin SoFoalue on pitkään ollut kaupungin trendikkäin ostospaikka niin
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muodin kuin designin suhteen. Söderin antiikkikaupat, keräilyliikkeet ja pienet erikoisliikkeet
kiinnostavat monia.
Tukholmassa kannattaa metsästää merkkivaatteita, erityisesti alennusmyyntiaikaan. Taidetta
ja käsitöitä löytää vanhastakaupungista, ja laadukkaita ruotsalaisia elintarvikkeita sekä
uniikkeja kotiinviemisiä tarjoilee esimerkiksi Östermalmin kauppahalli. Tukholman hintataso
vastaa monin paikoin Helsinkiä.

Lapsiystävällinen Tukholma on täynnä elämyksiä pienille
Tukholma on erittäin lapsiystävällinen kaupunki, ja lapsiperheiden viihtyvyys on otettu joka
puolella huomioon. Keskustassa on helppoa ja turvallista liikkua vaunujen ja rattaiden kanssa,
ja ympäri Tukholmaa on myös lukuisia leikkipuistoja. Lapsiperheille sopivia ravintoloita ja
pikaruokaloita on jokaiseen makuun.
Kaupungissa riittää tekemistä ja nähtävää lasten kanssa matkustaville vaikka pidemmäksikin
aikaa. Reissu on mukava aloittaa vaikkapa satavuotiaasta Gröna Lundin huvipuistosta, joka
sijaitsee Djurgårdenin saarella. Djurgårdenissa kannattaa vierailla myös Skansenin
ulkoilmamuseossa, vesimuseo Aquariassa sekä Junibackenilla, Astrid Lindgrenin
satuhahmoja vilisevässä elämystalossa. Saarelle on helppo kävellä parinkymmenen minuutin
matka vanhastakaupungista. Matkan voi taittaa myös historiallisella raitiovaunulla numero 7.
Lasten mieleen ovat varmasti myös lelumuseo Södermalmilla ja tekniikkamuseo Gärdetissä.
Nuoriso arvostaa Globenin valtavan viihdekeskuksen uusinta osiota, Tele 2 areenaa. Vuonna
2013 avatun urheilu ja musiikkiareenan katutasossa on 12 000 neliötä täynnä ruokaa,
juomaa, pelejä, musiikkia ja viihdettä.

Tukholman nähtävyydet
Tukholman suosituimpia nähtävyyksiä on kuninkaanlinna eli Tukholman linna. Sen
rakentaminen aloitettiin 1600luvulla, kun sen edeltäjä, Tre Kronor linnake, paloi maan
tasalle. Linnassa on 608 huonetta ja useita museoita. Nykyään linna toimii kuningasperheen
työ ja edustustiloina. Turistien suosima kohde on myös kuninkaallisen perheen kotilinna,
Drottningholmin linna Lovönin saarella noin 15 kilometrin päässä Tukholmasta. Linnan
barokkipuisto ja englantilainen puutarha ovat jo itsessään upeita vierailukohteita.
Erityisen mukava retkikohde on Djurgårdenin saari Tukholman keskustassa. Kävellen sinne
on noin parinkymmenen minuutin matka vanhastakaupungista. Saari on varsinainen
elämysten keidas: vajaan kolmen nelikilometrin alueella ovat muun muassa ulkomuseo ja
eläinpuisto Skansen, satavuotias Gröna Lundin huvipuisto, 1600luvulta säilynyttä
Wasalaivaa esittelevä Wasamuseo, prinssi Eugenin rakennuttama Waldemarsudden palatsi,
satumaailma Junibacken sekä Pohjoismainen museo, Biologinen museo ja vesimuseo
Aquaria.
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Abbamuseo Djurgårdsvägenillä on oiva käyntikohde yhtyeen faneille ja muillekin
musiikkiihmisille. Interaktiivisessa museossa saa sonnustautua yhtyeen esiintymisasuihin, ja
yhtyeen kanssa pääsee estradille yhteiselle hologrammikeikalle.
Kiinnostava vierailukohde on myös Tekniska museet, tekniikan museo, jossa on esillä muun
muassa yli sata tietokonepeliä 1960luvulta nykypäivään. Ja mikä parasta: pelejä pääsee
museossa myös itse testaamaan. Museossa pääsee myös ampumaan lasersäteillä ja
rakentamaan oman robotin. Museo sijaitsee Gärdetin kaupunginosassa.
Taideharrastajalle Tukholma on varsinainen aarreaitta, sillä kaupungissa on yli 120 galleriaa.
Vaikuttavia vierailukohteita ovat myös vuonna 2010 avattu valokuvataiteen museo
Fotografiska Södermalmilla ja 1958 perustettu modernin taiteen museo Moderna Museet
Skeppsholmenilla. Kuninkaallinen ooppera ja baletti tarjoavat elämyksiä Tukholman
matkaajille, ja arkkitehtuurikierrokselle kannattaa suunnata katsomaan esimerkiksi
vanhankaupungin vanhinta rakennusta Riddarholmskyrkania tai kansallisromanttista
rakennuskautta edustavaa Tukholman kaupungintaloa, joka on tuttu vuosittaisista
Nobelillallisistaan.
Huikeita näkymiä kaupungin ylle tarjoaa Globenareena Johanneshovissa. Maailman
suurimman pallomaisen rakennuksen ulkopinnalla kulkee näköalagondolirata Sky View, jonka
lasisilla gondoleilla ajellaan 130 metrin korkeuteen. Globenin sisällä avautuu valtava viihde ja
urheilukeskus ravintoloineen ja ostosalueineen.
Kelpo yleiskatsauksen Tukholmaan saa myös bussin kyydissä Hop on hop off kiertoajelulla.
Pysäkkejä on parikymmentä ympäri kaupunkia ja opastuksen kielivaihtoehtoja kymmenen.
Kokonainen kierros punaisen bussin kyydissä kestää noin 1,5 tuntia.

Liikkuminen Tukholmassa
Tukholmassa on helppo ja turvallinen liikkua jalkaisin tai julkisilla. Kaikki julkisen liikenteen
aikataulut ovat Storstockholms Lokaltrafikin verkkosivuilla osoitteessa www.sl.se.
Ydinkeskustassa jalat ja metro ovat parhaat tavat kulkea, mutta myös bussiliikenne on
sujuvaa ja kulkeepa Tukholmassa kesäaikaan myös historiallinen raitiovaunukin. Jos
ajatuksena on käyttää julkisia kulkuvälineitä, kannattaa hankkia SL:n matkakortti, jolla saa
matkustaa rajattomasti esimerkiksi 24 tai 72 tunnin ajan. Turisteille suunnatulla
Tukholmakortilla saa matkustaa ilmaiseksi julkisella liikenteellä, ja lisäksi korttia näyttämällä
on vapaa pääsy kymmeniin museoihin. Kortin voi ostaa Tukholmasta eri turistiinfoista tai sen
voi tilata suoraan kotiin Visit Stockholm sivustolta.
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Tukholman kaupunginmuseo järjestää opastettuja kävelykierroksia, jotka avaavat tuttua
kaupunkia uudella tavalla. Tukholman ytimeen voi tutustua Stieg Larssonin
Millenniumdekkaritrilogian hengessä tai Abbakierroksella. Museosta saa karttoja myös
omatoimisia kierroksia varten. Pyöräily on myös oiva keino kierrellä kaupunkia; pyöriä voi
vuokrata esimerkiksi Narvavägeniltä Historiallisen museon kupeesta, ja samasta paikasta
lähdetään opastetuille pyöräilykierroksille eri puolille kaupunkia.
Metrolla  Metro eli Tunnelbana on kenties kaupungin toimivin kulkuverkosto. Metrolinjoja on
kolme: punainen, sininen ja vihreä linja, jotka vievät kaikkiin ilmansuuntiin. Asemia linjojen
varsilla on satakunta. Punaisella linjalla kuljetaan kaupungista Ropstenia kohti, ja se vie
esimerkiksi kohti Tallink Siljan terminaalia. Viking Linen terminaaliin Slussenille vievät kaikki
vihreiden ja punaisten linjojen etelään kulkevat metrot. Metroasemia on keskustassa tiuhaan,
ja metrot kulkevat muutaman minuutin välein. Viikonloppuisin metroajelulle pääsee
vuorokauden ympäri. Metroasemien merkkinä on sininen Tkirjain valkoisella pohjalla.
Bussilla  Busseilla pääsee joka puolelle keskustaan ja myös Tukholman ympäryskuntiin.
Tukholman paikallisjuna eli Pendeltåg kuljettaa metroa pidemmälle, mutta paikalliset eivät
pidä junia yhtä luotettavina kulkupeleinä kuin muuta julkista liikennettä. Tukholmaan pääsee
toki myös omalla autolla, jolloin kaupungin ulkopuolisille nähtävyyksille on helppo kurvata
omassa aikataulussa.
Taksilla  Tukholmassa Takseja saa myös taksitolpilta ja lennosta kadunvarsilta. Takseilla ei
Ruotsissa ole hintasäätelyä, joten matkan hinta kannattaa varmistaa ennen kyytiin
hyppäämistä. Myös Ubertaksiyritys toimii Tukholmassa. Ubertaksi tilataan älypuhelimen
sovelluksen kautta.
Lentokenttäjunalla  Arlanda Express on nopea lentokentän raideyhteys Tukholman
keskusrautatieaseman ja Arlandan lentoaseman välillä. 39 kilometrin mittainen matka taittuu
20 minuutissa kahtasataa kulkevalla junalla. Päiväsaikaan junia kulkee 15 minuutin välein.

Ostokset Tukholmassa
Tukholma on loistava kaupunki lähteä ostoksille. Ruotsalaisten ketjujen liikkeitä on tarjolla
tusinoittain, mutta myös kalliimmat vaate ja designmerkit ovat hyvin edustettuina. Liikkeet
saavat olla auki koska tahansa, mutta vakiintunut aukioloaika on arkisin klo 10–18 sekä
torstaisin ja perjantaisin myöhempään. Suurimmat liikkeet ovat auki myös sunnuntaisin.
Tavarataloista erityismaininnan ansaitsevat korkeatasoinen NK Hamngatanilla Östermalmilla,
vanha klassikko PUB Drottninggatanilla ja Åhléns Drottninggatanin ja Hamngatanin
risteyksessä . NK – Nordiska Kompaniet Hamngatanilla on korkeatasoinen tavaratalo
Tukholman ytimessä. Talossa on tarjolla muun muassa ruotsalaista ja kansainvälistä muotia,
designia, kosmetiikkaa ja kenkiä. Drottninggatanin PUB on Tukholman vanhin tavaratalo,
jonka valikoimassa korostuu ruotsalainen ja pohjoismainen design. Åhlénsin tavaratalossa
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Drottninggatanin ja Hamngatanin risteyksessä on hyvä valikoima sekä kansainvälisiä että
ruotsalaisia laatumerkkejä.
Vanhassakapungissa on suuri määrä liikkeitä aina vaatekaupoista tuliaisia, taidetta ja
käsitöitä myyviin putiikkeihin. Tavara on uniikkia, ja esimerkiksi vilkasta Drottninggatania
rauhallisemmalta Västerlånggatanilta voi tehdä monenlaisia löytöjä. Antiikkiakin on tarjolla, ja
joulun alla Gamla Stanin pääaukiolla Stortorgetilla myydään joulukoristeita ja herkkuja.
Drottninggatan on Tukholman vilkas pääostoskatu, jonka varrella on sekä suurten ketjujen
vaateliikkeitä että ruotsalaista designia. Kadun alkupäässä vanhankaupungin päässä on
myynnissä turisteille suunnattuja tuliaisia ja matkamuistoja, keskivaiheilla Sergels torgin
aukion tienoilla pitävät majaansa ketjuliikkeiden kaupat ja loppupäässä houkuttelevat
pienemmät erikoisliikkeet.
Östermalm onTukholman hienostokaupunginosa ja glamourin keskus. Alueella on useita
ruotsalaisen muodin lippulaivamyymälöitä, kuten Hopen, Whyredin ja Acnen liikkeet, sekä
ruotsalaisten Marimekko Svensk Tenn. Biblioteksgatanille on kerääntynyt hintavia
muotimerkkejä, kuten Urban Outfitters, Filippa K, Longchamp, Karen Millen, Marc O'Polo ja
Sand. Korkeimman hintaluokan merkkiputiikit, kuten Louis Vuitton, Gucci, Mulberry, Versace
ja Max Mara, ovat puolestaan sijoittuneet seuraavalla poikkikadulle, Birger Jarlsgatanille.
Södermalmin kaupunginosa on ollut jo muutamia vuosia Tukholman trendikkäin ostosalue.
Laajan kaupunginosan päätarjonta on kätevästi keskittynyt Medborgarplatsenaukion,
Götagatanin ja Folkungagatanin seuduille. Alueen pääostoskatu on Götgatan, jonka varrella
on kymmeniä tyylikkäitä liikkeitä, kuten muotitavaratalo Bruno ja Designtorget. Putiikeissa on
tarjolla vintagea ja pikkumerkkien luomuksia. Södermalmin muodin ja designin mekka SoFo –
”South of Folkungagatan” – on kerännyt mainetta kansainvälisestikin. Alueen kiinnostavia
putiikkeja ovat esimerkiksi Silvia Design, Cocktail, Tjallamalla ja Beyond Retro. Muista käydä
myös Judits Second Handissa, paikallisten julkkistenkin suosimassa vintageliikkeessä
Hornsgatanilla.

Syöminen ja juominen
Jos Tukholmassa on monenlaista nähtävää jokaiseen makuun, on siellä myös monipuolisesti
syötävää! Laadukas ravintolatarjonta on läpileikkaus eri maanosien keittiöitä, pikaruokaloita,
ruotsalaista kotiruokaa ja Michelintähdillä huomioituja fine dining paikkoja. Vaihtoehtoja on
myös jokaiselle kukkarolle.
Perinteistä kotiruokaa arvostavalle on tarjolla lukuisia vaihtoehtoja. Maukasta
husmanskostia tarjoilevat esimerkiksi Traditionravintolat, Bakfickan, Bistro Bestick, Gyldene
Freden ja Ulla Windbladh. Toast Skagen, katkarapuleipä, on edelleen suosittu alkuruoka, ja
ravintoloiden listoilla pysyvät vuodesta toiseen legendaariset lihapullat, kötbullar, ja tietysti silli
sekä kaalikääryleet.
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Parhaillaan kaupunki on villiintynyt niin kutsutusta New Nordic keittiöstä, jossa yhdistellään
yllätyksellisellä tavalla kunkin sesongin herkkuja. New Nordic ravintolat sijoittuvat jonnekin
bistron ja fine diningin välimaastoon – kokeile vaikkapa Östermalmin Voltravintolaa.
Etnisestä ruoasta pitävät voivat suunnata esimerkiksi Södermalmille intialaista tarjoilevaan
Shantiin tai pieneen japanilaiseen sushiravintolaan Akki Sushiin. Norrmalmilla on kaksi
puolalaista ravintolaa, ja Hötorgetin Kungshallenissa nautitaan kiinalaista, thaimaalaista ja
kreikkalaista. Bernshotelli Östermalmilla tarjoilee runsasta aasialaista brunssia: tarjolla on
kiinalaisia, thaimaalaisia, japanilaisia ja vietnamilaisia herkkuja. Suoalaisomistuksessa oleva
Farang on tunnettu modernista aasialaisesta menustaan.
Herkullista kasvisruokaa tarjoilee esimerkiksi Hermans Södermalmilla, ja hyvä italialainen
bistro on Taverna Brillo Stureplanin kainalossa.
Todelliset kulinaristit suuntaavat esimerkiksi johonkin Tukholman kahdeksasta
Michelinravintolasta. Kahden tähden Frantzén on maailman 50 parhaan ravintolan
listauksessa sijalla 19. Myös Mathias Dahlgren Matsalenilla on kaksi tähteä. Yhden tähden
paikkoja ovat Operakällaren, Mathias Dahlgrenin Matbaren, Ekstedt, Gastrologik, Esperanto
ja Oaxen Krog.
Pienpanimokulttuuri kukoistaa parhaillaan Tukholmassa kuten Helsingissäkin. Tukholma on
myös hiljattain myöntänyt ison määrän lupia erilaisille ruokaautoille, jotka parkkeeraavat
herkkunsa katujen varsille ja torien kulmille.
Kodikasta pubitunnelmaa kaipaavalle sopii Tudor Arms, urheilun ystävälle taas Euroopan
suurin urheilubaari O’Learys Tolv. Drinkkejä sekoitellaan Kåkenissa, Tjogetissa ja Scandic
Grand Centralissa.
Tukholman yöelämä on keskittynyt Stureplanille, jossa samppanjalasit kilahtelevat
ruotsalaisen jet setin käsissä. Tutustu tukholmalaiseen yökerhotarjontaan esimerkiksi
Sturecompagnietissa, Story Hotelissa, White Roomissa, Laroyssa, Richessä tai Hell’s
Kitchenissä.

Matkat Tukholmaan
Tukholmaan on perinteisesti menty Suomesta laivalla. Tallink Silja tarjoaa Helsingistä
päivittäin klo 17 lähteviä Päivä Tukholmassa risteilyjä Silja Serenadella ja Silja Symphonylla.
Turusta Tukholmaan liikennöivät päivittäin Baltic Princess iltaisin ja Silja Galaxy aamuisin.
Laivat saapuvat Tukholmaan Värthamnenin terminaaliin, josta keskustaan ja takaisin pääsee
esimerkiksi City Transfer bussilla, metrolla Gärdetin asemalta sekä bussilla numero 76.
Laivan infosta saa ostaa Tukholmakortteja, julkisten kulkuvälineiden kortteja sekä
kertalippuja.
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Viking Line risteilee Helsingistä Tukholmaan joka ilta vuorotellen Mariellalla ja Gabriellalla.
Turusta Tukholmaan risteilee aamuisin Viking Amorella, iltaisin Viking Grace. Stadsgårdenin
terminaali on Södermalmin kaupunginosan kupeesta, ja sieltä on vain lyhyt kävelymatka
vanhaankaupunkiin. Satamasta kulkee myös laivabussi keskustaan.
Molemmat laivayhtiöt tarjoilevat risteily ja hotellipaketteja. Lisätietoja saa laivayhtiöiden
verkkosivuilta. Vikingline.fi ja TallinkSilja.com.
Laivaristeilyä nopeampi ja usein kokonaisbudjetin kannalta myös edullisempi keino matkustaa
Tukholmaan on lentäminen. Tukholmaan lentävät Helsingistä esimerkiksi Finnair ja
Norwegian, ja matka taittuu noin tunnissa. Lennot saapuvat Arlandan kentälle, Ruotsin
suurimmalle lentoasemalle. Arlanda sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Tukholman
keskustasta. Siirtyminen kentältä kaupunkiin tapahtuu näppärästi taksilla, junalla tai bussilla.
Edullinen ja nopea vaihtoehto kentältä kaupunkiin on Arlanda Express juna, joka kiitää
Tukholmaan parissakymmenessä minuutissa. Junia liikennöi vartin välein, ja lipun hinta on
noin 30 euroa. Arlandasta Tukholmaan pääsee edullisimmillaan muutamalla eurolla, kun
käyttää paikallisbussin ja junan yhdistelmää: bussi 583 vie kentältä Märstan
esikaupunkialueelle, josta vaihdetaan keskustaan vievään paikallisjunaan.
Monet suomalaiset matkatoimistot, kuten Matkavekka, Matkapojat ja Ikaalisten matkatoimisto,
myyvät räätälöityjä pakettimatkoja Tukholmaan.

Tukholman hotellit
Tukholman hotellitarjonta on valtava: eri tason majoituksia on hostelleista luksushotelleihin.
Pienellä budjetilla matkustaville hostellit ovat hyvä vaihtoehto yöpyä hintavassa Tukholmassa.
Hostelleissa on monenkokoisia huoneita erilaisiin tarpeisiin, ja ateriat valmistetaan ja syödään
usein yhteiskeittiöissä. Hotellit ovat Tukholmassa melko hintavia, ja perushuone yhdelle
hengelle maksaa useimmiten yli 100 euroa yöltä. Tekemällä hotellivarauksen etukäteen
verkossa säästää pitkän pennin, ja usein verkkosivustoilla on myös hyviä tarjouksia. Hotellit
täyttyvät etenkin pääsiäisenä, juhannuksesta elokuun lopulle sekä joulun alla, joten varausten
kanssa kannattaa olla ajoissa.
Tukholman matkaajat yöpyvät mieluusti aivan ydinkeskustassa Norrmalmilla ja Gamla
Stanissa. Östermalm ei ole erityisen tunnettua hotelliseutua, mutta Södermalmista löytyy
ydinkeskustaa edullisempia majoitusvaihtoehtoja. Myös Vasastaden ja Kungsholmen ovat
käteviä, keskustaa edullisempia majoitusvaihtoehtoja. Niissä majoittuvien kannattaa hankkia
käyttöönsä matkakortit.
Hotelliketjuissa, kuten Best Western, Scandic, Clarion, Radisson ja Elite Hotels, on tasokkaita
huoneita ja usein hyviä tarjouksia.
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Majoitusta tarjoavat kohtuullisella hinnalla esimerkiksi osittain itsepalveluperiaatteella toimiva
HTL Kungsgatanilla sekä vastaavalla tavalla toimiva Stureplanin Story, designhotelli Motel L
Hammarby Sjöstadin kaupunginosassa ja Långholmenin vanha vankila Södermalmilla.
Veneessä pääsee yöpymään esimerkiksi The Red Boatissa Slussenin lähellä ja
Loginnlaivahotellissa Söder Mälarstand rantakadulla.
Keskihintaisia hotelleja ovat esimerkiksi Freys, Hotel Terminus ja Central Hotel Norrmalmilla,
Mornington Hotel Östermalmilla, Hotel Birger Jarl Vasastanissa,
Jos kukkaronnyörit heltiävät tyyriimmälle majoitukselle, voi joku Tukholman viehättävistä
boutiquehotelleista olla hyvä vaihtoehto. Hotel Hellsten Vasastanissa on tunnettu
kaukomaiden teemoilla sisustetuista huoneistaan, ja keväällä 2014 avattu Miss Clara on
puolestaan rakennettu kauniisti vanhan tyttökoulun tiloihin. Östermalmin Lärkstadenissa
kiinnostava yöpymispaikka on kuulun designerin Ilse Crawforin suunnittelema Ett Hem.
Vanhassakaupungissa puolestaan viehättävät antiikilla ja itämaisilla matoilla sisustetut
Collector’sketjun hotellit Lady Hamilton, Lord Nelson ja Victory Hotel – näistä Lord Nelson on
kolmikon edullisin ja Victory ylellisin. Kustavilaista tyyliä edustaa Hotel Stureplan. Stureplanin
nurkilla sijaitsee myös julkkisten suosima klassikkohotelli Berns, jossa ovat majoittuneet
esimerkiksi Lady Gaga ja Rihanna. Djurgårdenissa Abbamuseon kupeessa sijaitseva uusi
Melody Hotel sopii suoraviivaista designia arvostavalle.
Laadukkaita neljän tähden hotelleja ovat muiden muassa Hotel Diplomat ja Elite Eden Park
Hotel Östermalmilla, Hotel Skeppsholmen Skeppsholmenin saarella, Scandic Malmen
Södermalmilla, Radisson Blu Waterfront Hotel ja Radisson Blu Strand Hotel Norrmalmilla,
Best Western Plus Time Hotel Vasastanissa, Courtyard by Marrito Stockholm
Kungsholmenilla sekä Elite Hotel Stockholm Plaza Norrmalmilla.
Todellista luksusta arvostavat voivat suunnata Tukholman viiden tähden hotelleihin: Grand
Hotel Stockholm, Sheraton Stockholm , Nobis Hotel ja Lydmar Hotel ovat kaikki upeita ja
hintavia yöpymiskohteita Norrmalmilla.

Kohteet.fi  Matkaopas
Kohteet.fi on matkailumedia, joka tarjoaa matkaoppaita
ja vinkkejä suosituimmista matkakohteista.
➜ Tukholma, Ruotsi  Kohteet.fi

8
© Kohteet.fi  Matkaopas 2014

